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Vážení občané,
po dlouhé zimě a velice chladném začátku jara nám svitla naděje postupného
rozvolňování, na které se jistě všichni těšíme.
Stali jsme se vlastníky pozemků kolem kulturního domu, kde bychom chtěli vybudovat relaxační zónu s jezírkem, místem pro pořádání koncertů, novou odstavnou
plochou pro parkování. Firma Aqua Břeclav zpracovává projektovou dokumentaci
na revitalizaci bývalé požární nádrže. Mezi další připravované projekty pak patří
obnova bývalé polní cesty a projekty komunikací u hřiště TJ ISMM a nad kostelem.
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V prvních květnových dnech konkrétně 2. května si připomínáme i výročí
osvobození naší obce.
Mgr. Š. Storzerová, starostka obce

Druhou květnovou neděli si připomínáme oslavu svátku Dne matek.
Milé ženy, maminky a babičky, přijměte upřímnou gratulaci k Vašemu svátku, hodně štěstí,
zdraví a poděkování za Vaši každodenní péči a starostlivost o Vaše nejbližší.

Mgr. Š. Storzerová, starostka obce

NAŠI JUBILANTI
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SPOLKOVÁ ČINNOST
7. mezinárodní sochařské
a malířské sympozium v Jistebníku
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Čápi v Jistebníku i jinde
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INZERCE

Hned v úvodu zpravodaje bych chtěla vyzdvihnout aktivitu manželů
Ladislava a Pavly Vrbinčíkových a p. Pavla Honuse, kteří neváhali a jejich
pohotovou reakcí bylo 24. 4. 2021 v dopoledních hodinách zabráněno
nové černé skládce na Fibichu. Byli přivoláni policisté, všechen odpad,
který tu osádka vozu chtěla zanechat museli posbírat a doufejme, že dostanou i tučnou pokutu.
Na nezvané návštěvníky si musíme dávat pozor!
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TERMÍN KONCERTU

V měsíci květnu a červnu 2021 se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
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Emilie Hynečková
Libuše Konečná
Miroslava Havelková
Marta Ogieglová
Josef Mamula
Jarmila Opatrná
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Otilie Konečná
Libuše Korpasová
František Hellebrand
Jaroslav Hanzalík
Olga Staňková
Miroslav Vavroš
Vanda Richtárová
Šárka Vitochová

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
červenec-srpen 2021
je 19. června 2021
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Slovo starostky
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31. 3. 2021 byla zkolaudována budova 3. oddělení mateřské školy. Zahrada mateřské školy bude doplněna o prvky z lité pryže a bude vysázena nová zeleň. Třetí oddělení mateřské školy se přestěhuje z budovy základní školy počátkem července
do nového oddělení. Celková kapacita mateřské školy bude stejná v počtu 63 dětí.

Březen: podali jsme žádost na bezúplatný převod pozemků Státnímu pozemkovému úřadu. Jedná
se o parcelní čísla 752/44, 752/35, 752/39,
752/40, a 752/47 na kterých jsou vyčleněny
dle územního plánu plochy zeleně a komunikace;
byla přijata dotace ve výši 400 000,-Kč z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2021“ rekonstrukce hasičské zbrojnice;
p. Š. Mičánková byla zvolena jako přísedící
Okresního soudu v Novém Jičíně;
nebyla schválena žádost na umístění kioskové stanice na parc. č. 752/112;
schválen byl dodavatel veřejné zakázky „Podpora domácího kompostování“ firma SDO
Technika se sídlem v Šenově u Nového Jičína.
Předmětem zakázky bylo dodání 345 ks kompostérů, 200 ks štěpkovačů a 1 ks kontejneru
na textil. Dotace z Ministerstva životního prostředí je ve výši 2 224 827,-Kč z čehož spoluúčast obce je 334 692,-Kč;
starostka obce byla pověřena uzavřením
smlouvy o dílo se Z. Tománkem na rekonstrukci kašny;
stali jsme se členy Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK. Předsedou spolku je starosta Klimkovic p. J. Varga. Cílem spolku je usilovat o minimalizaci dopadů silničního provozu
na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Zakládajícími členy jsou Klimkovice, Olbramice a Hladké Životice;
schválili jsme směrnici o poskytování příspěvku na stravování;
schválena byla účetní závěrka ZŠ T. G. Masaryka p. o. a Mateřské školy p. o. Jistebník;
31. 3. bylo zkolaudováno 3. oddělení mateřské
školy. Nyní probíhají ještě terénní úpravy v zahradě MŠ a jeho okolí;
Duben: schválen byl závěrečný účet obce Jistebník za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jistebník za
rok 2020 s výsledkem celoročního hospodaření a to bez výhrad;
byla schválena účetní závěrka obce Jistebník
za rok 2020;
bezúplatně bylo převedeno vnitřní vybavení
mateřské školy ve výši 688 369,-Kč zahrnující
dětské stoly, židle, šatní boxy, dětská lehátka,
skříně, molitanové kostky a kuchyňskou linku;
vybrán byl dodavatel veřejné zakázky rekonstrukce hasičské zbrojnice firma Jihosp s.r.o.
se sídlem U lesa 51, Ostrava. Práce započtou
v měsíci květnu;
nebyla schválena žádost na změnu stavby
před dokončením - komunikace RD Stylzměna odvodnění komunikace.

PODĚKOVÁNÍ
Myslivci zaslouží o to větší pochvalu, protože jako jeden
ze spolků, který dostává od obce jednu z nejnižších
částek dotace si vždy čas najdou a každoročně tento
úklid přírody dělají.
Děkujeme!

Chtěla bych poděkovat Českému svazu myslivců, který organizoval v dubnu brigádu, i přes špatnou koronavirovou situaci, aby uklidili naši obec. V letošním roce se
rozdělili do menších skupin a podařilo se jim opět nasbírat velké množství odpadu. Viz fotografie. Nerozumím jen tomu, že občané nevyčkají na odvoz odpadu
velkoobjemovými kontejnery, které budou 15. 5. 2021
a do přírody navážejí pneumatiky, nábytek, stavební
suť a další odpad.

Obec informuje

Poděkovat bych chtěla i místnímu občanu panu
J. Richterovi staršímu, kterému není lhostejný stav
kolem kontejnerů naproti Večerky na nádraží.
Jeho zásluhou se podařilo vypátrat dva občany
ze Staré vsi nad Ondřejnicí, kteří k nám naváželi papírové kartony. O to víc se pak oni hříšníci divili, že nemohou
odpad odvážet do jiné obce.
Děkuji!
Mgr. Š. Storzerová

PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
V rámci Operačního programu Životního prostředí
MŽP_ 122. výzva, PO 3, SC 3.1 získala obec Jistebník
PODPORA
DOMÁCÍHO
neinvestiční
dotaciKOMPOSTOVÁNÍ
ve výši 85 % a to 2 225 795,- Kč.
Vlastní zdroje obce jsou ve výši 334 692,-Kč na pořízení 300 ks kompostérů o objemu 1050 l, 45 ks kompostérů o objemu 650 l, 200 ks štěpkovačů a jeden kontejner na textil o objemu 2, 5 m3 .
Projekt byl zahájen výběrovým řízením na dodavatele
kompostérů, štěpkovačů a kontejneru na textil dle stanovených podmínek OPŽP. Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána firma SDO Technika s.r.o. Dukelská
695 Šenov u Nového Jičína.
Po schválení dodavatele zastupitelstvem obce byly
uzavřené smlouvy o výpůjčce s občany a zboží jim

bylo předáno. Dle této smlouvy je kompostér a štěpkovač zapůjčen na dobu do 30. 4. 2026 a poté se stává
vlastnictvím občanů. Vypůjčitel se zavazuje předmět
výpůjčky užívat pro účely domácího kompostování na
pozemcích ve svém vlastnictví na území obce.
Za případné škody na kompostéru a štěpkovači nese
odpovědnost. Půjčitel, tedy obec, je oprávněn provádět fyzickou kontrolu po dobu udržitelnosti minimálně
1 x ročně.
Každý z žadatelů zároveň dostal publikaci Kompostování v zahradních kompostérech, kde je možné se seznámit s odbornými radami, co je kompostování a jak
správně postupovat při kompostování.
Mgr. Š. Storzerová

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Na Obecní úřad v Jistebníku se v poslední době
začínají hromadit připomínky na čistotu ovzduší
a životního prostředí v naší obci.
Zde zveřejňujeme jednu z doručených žádostí
o sjednání nápravy. Jméno občana, který stížnost zaslal nezveřejňujeme. Jistě není sám,
komu není životní prostředí v naší obci lhostejné. Snad si občané, kteří se v článku poznají,
vezmou tuto oprávněnou připomínku k srdci a
učiní opatření k tomu, aby se nám všem zde žilo
krásně, bez zbytečných nepříjemností.
Zde je příspěvek:
„Už delší dobu (přesněji od léta 2020) je v obci opravdu neúnosná situace ohledně pálení listí, větví, odpadu a neopovažuju se hádat čeho ještě dalšího. Lidé si
bez ostychu udělají na zahradě vatru klidně v pravé
poledne a pálí až do setmění. Nehledě na to jestli je
všední den, neděle, svátek, nebo 30 stupňů, v tom
nejlepším případě vítr.

Nejmenovaní obyvatelé zřejmě nemají soudnost a ani
problém pálit každý den (!!!). Venku je nedýchatelno,
nedá se ani vyvětrat, ani pověsit ven prádlo, maminky
nemohou dát ven na zahradu spát malé děti – jestli si je
nechtějí přiotrávit. Kolikrát nás šílený žlutý dým vyhnal
v létě ze zahrady...
A nejde si nevšimnout, že to není jen u nás v ulici, na
nádraží a u kapličky to taky fičí. Už mi došla trpělivost,
a nejen mě, přece tady nechceme žít ve zplodinách.
Nedalo by se s tím něco dělat? Zřejmě je potřeba lidi
upozornit, když jim samo nedojde, že to není úplně
normální. Přece jsme jako sousedé a obyvatelé jedné
obce nedospěli k tomu, abychom si vzájemně dělali naschvály a volali na sebe policii. A předpokládám
že je v zájmu nás všech, abychom dýchali čerstvý
vzduch.
Budu doufat, že se situace vyřeší, a nikdo nebude muset na jaře a v létě utíkat před dýmem z vlastní zahrady.“

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNÉRY

15. 5. 2021 PROBĚHNE NA NÁVSI JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
PŘED KULTURNÍM DOMEM ODVOZ ODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

V DOBĚ OD 8.00 DO 12.00 HODIN.
V RÁMCI SVOZU ODPADU NEBUDE MOŽNO ODVÁŽET PNEUMATIKY.
K TOMU JSOU VYČLENĚNY VYBRANÉ AUTOSERVISY.
VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA

2

3

Obec informuje

VYBRALI JSME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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NEVHODNÉ PARKOVÁNÍ U PRODEJNY HRUŠKA

VIRTUÁLNÍ EXKURZE V ELEKTRÁRNÁCH

Vážení občané, chtěla bych Vás upozornit na změnu dopravního značení u prodejny Hruška v naší obci.
Někteří řidiči parkují v křižovatce a znemožňují vjezd a výjezd automobilů z lokality nad Hruškou viz foto.
Prosíme nakupující, aby využívali jen plochu k parkování, která je vymezena.
Mgr. Š. Storzerová

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show,
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou
nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV
studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické
ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc
školáků i dospělých zájemců.

POLICIE ČR INFORMUJE
Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)

motoristu ve zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný manévr.

Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo nejsou
dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět a na co si dát pozor před a při jízdě?

Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů
doleva v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet rovně.
Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!

Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná hustota vzduchu v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že
dezén předního kola je rovnoměrný po celé délce kola.
Pokud si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén
ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice je
zpravidla uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje.

z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou.
Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21.
století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální
návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line prohlídky
ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká
Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se k do elektráren virtuálně
podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o
pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle
všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice
ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké
době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější,
interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou
pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční
výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line
bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale
i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má
chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To
je jen drobná ochutnávka bohatého energetického
menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ
servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů
oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem
jednotvárné dny bez zábavy.

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.
cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až
do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro
školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes
platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí
dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí
například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem.
V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně
možností (tzv. nadoraz).

Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení
a vybavení.

Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat.
Ze stejného důvodu není vhodné sedat na motorku
rozzuřený nebo jinak psychický rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad
hlavou

Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně
platí, že motorka má o poznání delší brzdnou dráhu než
vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.
Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a
adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou
přijít. V hustém městském provozu se často stává, že
řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího

Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu
on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková technika
interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní
3D modely, animace a videa ze zákulisí. Další novinkou
jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří

Obec informuje
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Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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OBEC PŘEDSTAVUJE / CHOV RYB JISTEBNÍK s.r.o.
Chov ryb Jistebník s.r.o. je tradiční rybníkářská firma regionálního významu hospodařící na rybniční soustavě v Jistebníku a Polance n. Odrou. Firma obhospodařuje 49
rybníků, které tvoří 360ha vodní plochy. Vznikla v roce 1994 po transformaci Státního rybářství Ostrava s.p. Většina rybníků se nachází v krásném prostředí CHKO Poodří.
Zabýváme se především produkcí a prodejem vlastních tržních ryb, násad a plůdků a to kapra, štiky, sumce,
candáta, tolstolobika a v omezeném množství amura.
Chov ryb u nás probíhá v uzavřeném výrobním cyklu s
využitím vlastní rybí líhně.

19. století, poté způsobila oživení podnikatelského zájmu rostoucí poptávka po rybím mase a nárůst cen.

Na sádkách v areálu firmy prodáváme ryby v období
před Velikonocemi a od října do Vánoc. Doplňkově prodáváme také nástražní rybky. Každoročně v listopadu
organizujeme slavnostní výlov největšího rybníka Bezruč, kde si rovněž můžete zakoupit čerstvě vylovené
ryby.
Chov ryb Jistebník stojí na lidech, kteří v rybníkářství
nevidí jen práci a obživu, ale i své celoživotní poslání či
koníčka, jemuž dokážou dát to nejlepší, co v sobě mají.
Historie rybníkářství v Poodří a Jistebníku
Ryby byly v křesťanském kulturním prostředí důležitou
potravinou, neboť byly povýšeny na všeobecně uznávanou náhradu masa v dobách postních (asi 150 dnů
v roce). Velká spotřeba rybího masa a pokles říčních
úlovků tedy vedly k nebývalému rozvoji rybníkářství.
Většina rybníků v Jistebníku a okolí byla založena po
husitských válkách, záznamy se objevují již od poloviny 15. století. Za zlatý věk rybníkářství je i v Poodří pokládáno období od konce 15. do konce 16. století, kdy
rybniční plochy dosahovaly více než dvojnásobku současných ploch.

Obec představuje

Rybníky se však nezakládaly pouze pro chov ryb, ale
často také jako vodní nádrže zachycující přebytečnou
vodu v dobách jarního tání a letních přívalů. Rovněž odvodňovaly krajinu se stojatými vodami a poskytovaly
vláhu v kraji chudém na srážky, zachycovaly vodu nezbytnou pro hospodářské potřeby.
Velké škody na rybničním hospodářství způsobila třicetiletá válka (1618–1648). K obnovování pustých a
poškozených rybníků docházelo následně pouze tam,
kde se rybniční provoz vyplácel, a práce nebyly nákladné. Zakládaly se sice rybníky nové, ale ne v takové míře,
jako v 16. století. Úpadek rybníkářství trval do poloviny
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Ve druhé polovině 19. století bylo rybniční hospodářství na statcích v Jistebníku, Polance a Studénce ve
vlastnictví hraběte Blüchera. V 90. letech 19. století měl
jen v Jistebníku na 850 jiter různých druhů rybníků, na
nichž se provozovalo kapří hospodářství. Velkým propagátorem rybníkářství a odborníkem v této oblasti byl
v té době Pavel Morcinek, jehož získal hrabě Blücher
pro reorganizaci svého rybničního hospodářství. V letech 1890–1893 se šířila na pooderských rybnících epidemie, která vedla k rozpuštění rybničního hospodářství v Jistebníku a ve Studénce. Jediným řešením bylo
odstranění nemocných ryb, řádné vysušení a letnění
rybníků spojené se zimováním. Teprve pak bylo možno
opět přistoupit k zavodnění a obsazování. Právě Pavel
Morcinek měl velký podíl na těchto ozdravných opatřeních.

ději měl závod sídlo v Klimkovicích a nakonec byl přejmenován na Státní rybářství odštěpný závod Ostrava.
V roce 1994 vznikla po transformaci státního podniku
společnost Chov ryb Jistebník s.r.o., která se soustředí
v současné době převážně na chov kapra.
Zdroj:
Jaroslav Pleskot: Čtení o Jistebníku. Vydal Obecní úřad
v Jistebníku, 2001
Otto Brosch: Povodí Odry. Nakladatelství Anagram,
Ostrava, 2005
Kolektiv autorů: Naše rybářství. Nakladatelství Typ pro
Rybářské sdružení ČR, České Budějovice, 2015
60 let státního rybářství 1919–1979.
Vydalo Ministerstvo zemědělství ČSR ve spolupráci
s oborovým podnikem Státní rybářství České Budějovice, 1979
Autor: Ing. Marcela Stehlíková

Morcinek zde zároveň vystupoval i jako samostatný
rybniční podnikatel, který měl v letech 1893–95 rybníky v Jistebníku v nájmu. Zajímavostí je, že v roce 1894
dokonce podává žádost k ministerstvu zemědělství o
zřízení odborné rybářské školy v Jistebníku. Ministerstvo však bylo proti škole a souhlasilo pouze s tzv. kočovnými kurzy.
Rozvoj rybničního hospodářství nejen na Jistebnicku
zastavila na čas první světová válka a její hospodářské
důsledky.

Obec představuje

Jistebnický kapr je vyhlášeným díky kvalitě svého
masa, na které mají vliv nejen přírodní podmínky, ale
hlavně fortel rybářů, způsob odchovu a složení krmiva.
Ryby se živí především přirozenou potravou, doplňkově jsou přikrmovány obilninami od regionálních zemědělců.

V roce 1949 začaly vznikat v jednotlivých krajích Československa samostatné rybářské organizační jednotky řízené krajskými inspektoráty, později trasty státních
statků. Na počátku padesátých let docházelo k reorganizaci a osamostatnění státních rybářských podniků. Vzniká závod Státní rybářství se sídlem v Jistebníku, který převzal rybníky z panství šlechticů Blücherů,
Vetterů z Lilie, podnikatelů Rotschildů a Larischů. Poz-
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JISTEBNÍK

Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě
v tuto dobu často plné ruce práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí
usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného
vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající
fyzické osoby.
Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může
být za tento přestupek uložena pokuta až do výše
20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše
500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např.
kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou.
Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Dostatečným
uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou. Nejlepší je přesvědčit se přiložením
ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.

Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě
mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního
odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak,
aby zamezily vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit
i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas
za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů
v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se
pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče
by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a
následným úrazům nebo v krajním případě ke ztrátám
na životech.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi
zákon postihuje odpovědné osoby, které nad
dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou až do
výše 25 000 Kč.

Členové jednotky dobrovolných hasičů v Jistebníku
vyjeli v období od 1. 1. 2021 do dnešního dne celkem
k 6-ti událostem.
Nejvíce byly zastoupeny opět technické pomoci a
to hned 5x. Jednalo se o čerpání vody a odstraňování stromů. V jednom případě byla jednotka povolána
k uhynulé labuti v rybníku Podhorník. Členové spolupracovali s profesionální jednotkou z Bílovce a zástupcem krajské veterinární správy. Jednotka provedla
vylovení. Poté byl kadáver předán zástupci KVS k dalšímu šetření pro možný výskyt ptačí chřipky. Hasiči byli
posléze dekontaminováni.
Poslední událost byl hořící strom na komunikaci vedoucí do Košatky u rybníka Bezruč. Ve spolupráci
s jednotkou z Bílovce byl strom uhašen pomocí jednoho C proudu a ohořelá část pokácena.

S blížící se letní sezónou se hasiči připravují rovněž
na akutní likvidaci hmyzu. Tady je pár informací a rad.
Člověk by měl volat hasiče na likvidaci nebezpečného hmyzu pouze v případě, kdy je bezprostředně ohrožen na životě (alergik, malé dítě, těhotná žena, senior) či
je ohroženo jeho zdraví nebo jeho majetek. Nejjednodušším zásahem na hmyz je likvidace přímého zdroje
nebezpečí. V případě ohrožení tedy volejte tísňovou
linku hasičů 150. V případě neakutní likvidace hmyzu,
kdy není bezprostředně ohrožen život, informujte pracovníky obecního úřadu Jistebník, potažmo velitele
jednotky Tomáše Vykydala, nebo jeho zástupce Romana Konečného. Bude s Vámi domluven postup likvidace hmyzu. Je vhodné mít připraven k použití přípravek na likvidaci daného hmyzu ( Raid, Bros ve spreji …. ).
V případě, kdy se jednotka nedostane přímo k hnízdu,
nebo by mohla vzniknout škoda na majetku, se kterou
majitel nesouhlasí, budete odkázáni na deratizační firmy. V případě včelího roje na domech, nebo ovocných
stromech a keřích budete odkázáni na včelaře.

nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

Obec informuje

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou
sice provádět spalování hořlavých látek na volném
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu informovat
Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn na webových
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
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nás čeká výcvik na vodní hladině s možnou záchranou
osob za pomocí člunu a sebezáchrana z výšek za pomocí lanové techniky.
Hasiči v daném období provedli rovněž pokácení stromů a náletových křovin v rámci zdokonalení práce
s motorovou pilou. Jednalo se o strom na místním fotbalovém hřišti, kde vzniklo další dětské hřiště. Dále se
jednalo o nebezpečné náletové stromy a křoviny v areálu Smuteční síně.

Velitel jednotky Vykydal Tomáš

V rámci odborné přípravy se naši hasiči zaměřili na
možné postupy při likvidaci požáru automobilů, včetně automobilů na alternativní pohony. Tento praktický
výcvik byl proveden za použití všech ochranných pomůcek, včetně dýchací techniky. V dalších měsících
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SDH Jistebník

JARNÍ PRÁCE – BEZPEČNĚ!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis do Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín, p. o.
proběhne se souhlasem Obce Jistebník v budově mateřské školy č. 325

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s občanským průkazem
a rodným listem dítěte.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 do 6 let,
nejdříve však děti od 2 let nebo děti s odkladem školní docházky.
Děti budou přijímány podle Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání platných na zdejší mateřské škole.
V Jistebníku 23. 02. 2021

Věra Vaňková, ředitelka MŠ

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI MĚSÍCI VE ŠKOLE

ZŠ TGM Jistebník

Když jsme zahajovali nový kalendářní rok ani v nejčernějších myšlenkách nás nenapadlo, že bude škola pro
žáky tak dlouho zavřená. A přesto … dalo by se na prstech jedné ruky spočítat, kolik měsíců ve skutečnosti
děti ve škole strávily.
Zatímco vlaštovky, poslové jara, přiletěly už v březnu,
škola si na svoje vlaštovičky, nejmenší žáky, musela
počkat do 12. dubna 2021, kdy se po téměř měsíci a
půl konečně částečně otevřela, i když jen rotačně. Na
dětech, přestože se musí pravidelně dvakrát týdně testovat a nosit roušky celý den, jde vidět, jak pookřály a
jak se jim ulevilo, když se konečně mohou setkávat se
svými kamarády a učit se prezenčně se svojí paní učitelkou. Sice si ještě nějakou dobu nezařádí v tělocvičně
ani nezazpívají z plných plic, zato zažijí, pokud počasí
dovolí, zábavu na společných procházkách či výuku
venku. Osobních setkání s učitelem mohou využít také
letošní deváťáci, kteří už netrpělivě vyhlížejí první pracovní květnový den, kdy se prověří jejich znalosti z hlavních výukových předmětů – češtiny a matematiky.
Všichni ostatní žáci se musí nadále vzdělávat
formou distanční výuky, která má svá pro i proti, každopádně pro obě strany představuje velkou výzvu se
společným cílem: vytrvat. Jako učitelé se snažíme co
nejvíce hodiny zpestřit a co nejvíce děti zapojit. Během
klasické výuky by děti určitě nezažily čarodějnickou,
pyžamovou nebo hippies hodinu, nebo neustále dota-
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Možná by se mohlo zdát, že během doby, co děti nechodily do školy, se ve škole nedělo vůbec nic, ale není
to pravda. Škola zavřená nebyla – v některých třídách
se malovalo, jídelna se renovovala a byla vybavena novým nábytkem. Proběhla kompletní dezinfekce, všude
se uklízelo a čistilo, prováděla se jarní výzdoba, aby
bylo vše připraveno, až se všechny děti vrátí zpátky.
Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým zaměstnancům školy za to, že zvládají online výuku na výbornou, jak potvrdila i školní inspekce, zaměstnancům ve
školní kuchyni za to, že se i za zpřísněných podmínek
po celou dobu dokonale starají o naše plné žaludky,
ostatním zaměstnancům školy, že vytvářejí hygienicky
čisté a bezpečné prostředí, dětem za výdrž a úsměvné
chvilky během online výuky a konečně rodičům a prarodičům za jejich pomoc a svatou trpělivost.
Mgr. Dagmar Pavlíčková,
ředitelka ZŠ TGM

17. ROČNÍK FPFL / 2021 - ZRUŠENO
Vážení přátelé,
dovolte mi sdělit rozhodnutí ředitelky festivalu Poodří Františka Lýska a zároveň starostky Městs.
úřadu Proskovice, paní Mgr. Majky Matějové.
Ani v letošním roce 2021 se nemůže konat další ročník festivalu. Důvodem jsou nařízení vlády v pandemii
coronaviru 19.
Je nám, organizátorům, velmi líto, ale pro zlepšení vážné situace v naší republice, plně respektujeme.
Těšíme se na setkání v lepších časech.
Za organizátory festivalu v Jistebníku, členka festivalového výboru, Mgr. Jiřina Matějová

DECHOVÝ ORCHESTR BUDE MÍT NOVÉHO PŘEDSEDU
zování, zda učitele dobře slyší a vidí. V hodinách napříč
předměty využíváme výukové hry, kvízy, videa, zároveň rovněž dbáme na to, abychom s žáky diskutovali o
jejich pocitech, přáních a o tom, co je na online výuce
trápí a na co se těší. Většina starších žáků si uvědomuje,
že mohou díky online výuce déle spát a mají více volného času, některým navíc v domácím prostředí odpadl
stres při zkoušení. Řada z nich však také připustila, že
ztrácí učební návyky, většině pak chybí kontakt s vrstevníky. Ať tak, či tak všichni jsme se zlepšili v počítačové gramotnosti a zdokonalili se v práci na internetu, což
je pro život v dnešním světě určitě velkým plus.
Online muselo probíhat také setkání s budoucími prvňáčky. Ani letos se škola pro ně nemohla otevřít a stejně

V minulém vydání jistebnického zpravodaje jsme občanům sdělili velmi smutnou zprávu. V poslední lednový den náhle zemřel dosavadní prezident Dechového
orchestru mladých Jistebník Vít Matějka, který řídil toto
hudební těleso nepřetržitě od roku 2005. Po šestnácti
letech tedy stane v jeho čele někdo jiný. Ať už to bude
kdokoli, nečeká jej v době současné paralýzy společenského života rozhodně jednoduchá práce. Termín
výroční členské schůze, na které by volba nového
předsedy měla proběhnout, byl stanoven na sobotu
8. května. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením (příspěvek psán 8.4.) stále není zřejmé, jakým
způsobem a jestli vůbec se bude moci schůze uskutečnit. Věříme ale, že začátkem května již bude situace taková, aby mohl být nástupce Víta Matějky řádně

zvolen a mohl nastoupit do funkce.
Orchestr v podstatě již půl roku
nezkouší a jeho činnost se v tomto ohledu takřka zastavila. Přesto
doufáme, že to nebude dlouho trvat a budeme zase moci obec Jistebník na kulturním
poli důstojně reprezentovat. Velmi rádi bychom zahráli
12. června na Obecní slavnosti, ale domníváme se, že je
to příliš optimistická prognóza, možná až zbožné přání. O našich dalších případných vystoupeních Vás budeme určitě informovat. Snad se brzy uvidíme. Buďte
zdrávi.
Jakub Otto, DOM Jistebník
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Kultura

MŠ Jistebník

ve dnech od 3. 5. – 12. 5. 2021
v době od 8. 00 hod. do 14. 30 hod.

jako loni probíhal zápis do první třídy bez jejich přítomnosti. Doufejme, že i tak to byl pro ně zážitek a budou na
něj vzpomínat v dobrém.

JISTEBNÍK

Milý Honzo, doufám, že mi dokážeš pomoci.
„Jednoho dne jsem nechala manžela koukat doma
na televizi a odjela do práce. Asi tak 2 kilometry od
domu mi najednou přestalo jet auto – musela jsem se
vrátit pro manžela, aby mi pomohl. Když jsem dorazila
domů, nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem viděla. Byl v
posteli se sousedovou dcerou! Je mi 32, manželovi 34
a jí 19. Jsme spolu 10 let. Manžel se mi přiznal, že spolu
chodí víc než půl roku.
Do manželské poradny nepůjde.
Jsem úplně v koncích, prosím, pomoz mi.
Magda

Milá Magdo,
že Ti přestalo jet auto po tak krátké cestě může být
způsobeno mnoha příčinami. Nejprve zkontroluj jestli
není ucpaný přívod paliva.
Pokud je čistý zkontroluj veškeré přívody vedoucí k
motoru. Také zkontroluj kabely včetně ukostření. Jestli
není problém tady, je potřeba provést kontrolu palivového čerpadla jestli není poškozené a dává správné
množství paliva.
Doufám, že jsem Ti pomohl.
Honza
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KOLA PRO POODŘÍ. VÝZVA JE STÁLE JEŠTĚ OTEVŘENÁ!
v Klimkovicích, odkud se na výlet po okolí můžete vydat
po malé přestávce – je tu totiž vyhlášená kuchyně.

Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale bojíte se,
že stoupání do kopců nezvládnete? Nezoufejte,
jsou tu e-kola, jejichž počet v uplynulých měsících v TO Poodří vzrostl díky projektu Moravskoslezského kraje. Ten si klade za cíl podpořit
zájem o cykloturistiku nejen u aktivních sportovců, ale také u lidí s pohybovým omezením,
seniorů či nesportovců.
Například v rekreačním areálu Spálovského mlýna
se dočkali milého překvapení v podobě e-kol v čase
předvánočním. Takže teď si můžete zdejší úchvatnou
krajinu projet bez větší námahy, ale s o to větší chutí…
Rozhodně se sem vypravte, je tu krásně!
E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze strany
MSK, jsou dále k dispozici například v IC Fulnek, v Bernarticích na Technotrase v sídle společnosti UAX,
českého výrobce oblečení nejen pro volný čas, s originálními a neotřelými potisky, nebo v Hostinci u Feldů

2. 7.-10. 7. 2021

7.

JISTEBNÍK

Pohodovou zastávku si na e-kole můžete udělat v Mlýnu Wesselsky v Loučkách u Oder, kde je dobíjecí stanice. Než vyrazíte dál, určitě si prohlédněte pohádkový
vodní mlýn i zevnitř, stojí to opravdu za to!
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Tipy na nejhezčí místa a na výlety po Poodří najdete na
www.poodri.com i na https://severnimorava.travel/,
kde je spousta informací zaměřených na turisty, na
https://severnimorava.travel/musite-videt/e-kola-pro-kraj/homepage můžete vyhledat místa, kde si v Moravskoslezském kraji můžete e-kola v rámci projektu
půjčit.

6.

Možnost získat podporu díky programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok
2021+ stále trvá, výzva je otevřena do konce května
2022. (https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-3439 )
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V JI
pořádané obcí Jistebník
a Galerijní ulicí,
uměleckým spolkem.

7. 7. 2021
VERNISÁŽ
VÝSTAVY
MEZINÁRODNÍHO
SYMPOZIA

JAKUB BACHORÍK
JURAJ ČUTEK
MAX ČUTEK
MARIÁN KOMÁČEK
MARTIN ŠČEPKA
BOHUMIL ELIÁŠ
BORIS JIRKŮ
JAN LIPINA
ALENA LIPINOVÁ
MIROSLAV MALINA
JAN TICHÝ
ZDENĚK TOMÁNEK

/ GALERIE U FOŤÁKA/

ODHALENÍ SOCH

Pavlína Ambrosch
Turistická oblast Poodří

VA R I A N TA 1

Sport

VA R I A N TA 2

OUTDOOR REKLAMA

JiHo stavební práce
s.r.o.
U Lesa 364/51
700 30 Ostrava-Hrabůvka
VA R I A N TA 3
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- základové desky
- výstavba RD
- rekonstrukce panelákových bytů
- NOVĚ AUTODOPRAVA

15

www.jihosp.cz
e-mail: honzaholusa@seznam.cz

Spolková činnost

Glosa

PROČ MUŽI NEMAJÍ BÝT REDAKTORY V PORADNĚ ČASOPISU

Až skončí současná omezení a Záchranná stanice
v Bartošovicích se otevře pro veřejnost, zajeďte se tam
podívat. Naši nelétající čápi hnízdí kousek nad zemí
a návštěvníci jim vidí do domácnosti. S ohledem na to,
že čápice snesla vajíčka už koncem března, očekáváme líhnutí mláďat kolem 25. dubna.

Mnozí občané Jistebníku si určitě všimli, že řadu let obsazené čapí hnízdo na horním konci obce směrem na
Klimkovice, je letos prázdné.
Vloni na jaře postihla čápy těžká ztráta. Pan Ivan Lövy
byl 1. května svědkem pádu samice z hnízda. Po příchodu na místo jsem zjistil, že čápice je mrtvá. Evidentně měla dlouhodobé zdravotní problémy, které vedly
k jejímu úhynu. V těle měla zadržené vajíčko, které se
při pádu rozbilo.
Proč se letos nevrátil ani samec, není jasné. Mohl zahynout na cestě do zimoviště a zpět. Nebo se usadit
někde jinde.
Mezi veřejnosti koluje z neznámého důvodu podivná pověra, týkající se hmotnosti čápů. Tvrzení, že čáp
váží jen kolem půl kilogramů je samozřejmě nesmysl.
Hmotnost dospělého čápa je mezi 2,4 až 4,4 kg. Samci jsou v průměru větší a těžší. Řečeno slovy jednoho
návštěvníka Záchranné stanice v Bartošovicích: „Čáp,
který unese tři a půl kilového synka, musí vážit alespoň
tolik jako on.“

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ

V Jistebníku však skrytě hnízdí pták, čápům podobný,
ale zcela nepříbuzný. Je to jeřáb popelavý.
Jeřáb je dokonce větší než čáp, s hmotností mezi 4
a 7 kg. Patří mezi krátkokřídlé a jeho příbuzní jsou poměrně malí, skrytě žijící chřástali a lysky černé, které
můžete vidět na hladině našich rybníků.

Vám nabízí jedinečnou službu - ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí

Relativně nedávno hnízdili jeřábi v České republice jen
velmi vzácně. V roce 2000 jen kolem 10 párů.
Dnes to je asi 100 párů a v Jistebníku žije jeden pár od
roku 2019. Hnízdí skrytě na zemi v bažinatých místech.
Dospělé jeřáby můžete v Jistebníku vidět nejsnadněji
na poli mezi fotbalovým hřištěm a železniční tratí.

Objednání výjezdu je možné vždy po telefonické domluvě
tel: 721 844 310 nebo www.veterinarstudenka.cz
Pro složitější výkony a zákroky nabízím zázemí
veterinární ordinace: Studénka, ul. Tovární 855

Zajišťuji očkování, čipování, preventivní úkony,
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
jednoduché chirurgické úkony a jiné.

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11

Jan Kašinský

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

Z přírody

Kultura / info

ČÁPI V JISTEBNÍKU I JINDE

16

17

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

Hledám brigádníky
studenty pro sezónní práce na
Galerijních rybnících V JISTEBNÍKU
•
•
•

603 251 363

Objednání výjezdu je možné vždy po telefonické domluvě
tel: 721 844 310 nebo www.veterinarstudenka.cz
Pro složitější výkony a zákroky nabízím zázemí
veterinární ordinace: Studénka, ul. Tovární 855

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11
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Zájemci volejte

Vám nabízí jedinečnou službu - ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí
Zajišťuji očkování, čipování, preventivní úkony,
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
jednoduché chirurgické úkony a jiné.

Práce a odměna dle dohody
Údržba kolem rybníků, sekání trávy křovinořezem atd.
Nástup možný ihned

Na zdravém vzduchu
prospěješ tělu i duchu!

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ

let

J

KOSMETICKÉ
SLUŽBY
GABRIELA DOČEKALOVÁ
Pracuji s českou bylinnou kosmetikou

ORIGINAL ATOK

čištění pleti - včetně mladistvé pleti od 13. let
depilace obličeje i na těle
formování obočí, barvení obočí a řas
masky, peeling, výživné ampule a séra
mikromasáž očního okolí
indická masáž hlavy, masáž obličeje lávovými kameny
parafínový zábal na ruce
Své služby nabízím po předchozí tel. objednávce na tel: 605 448 631, 1. patro OÚ Jistebník

gabcadocekalova@seznam.cz
18

24

19

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

masáž obličeje, krku a dekoltu

- základové desky
- výstavba RD
- rekonstrukce panelákových bytů
- NOVĚ AUTODOPRAVA

JiHo stavební práce
s.r.o.
U Lesa 364/51
700 30 Ostrava-Hrabůvka

www.jiho.cz
www.jihosp.cz
e-mail: honzaholusa@seznam.cz
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MŠ Jistebník
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ZŠ JISTEBNÍK
Krátké ohlédnutí za uplynulými měsíci ve škole
KULTURA
17. ročník FPFL
13
Dechový orchestr bude mít nového předsedu
Glosa
14

IZOLATÉRSTVÍ
SPORT
Kola pro Poodří

J A N SPOLKOVÁ
V Y MČINNOST
AZAL
7. mezinárodní sochařské

a malířské sympozium v Jistebníku

VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
Čápi v Jistebníku i jinde
NAŠICH SLUŽEB

Kultura / info
Inzerce

• izolaceINZERCE
plochých střech
• izolace balkónů a teras

14

15
16
16

• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů
• izolace spodních staveb

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS

• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

+420 775 151 281
strechy-vymazal@seznam.cz

Uzávěrka příspěvků prostrechy-vymazal.cz
zpravodaj
červenec-srpen 2021
20 je 19. června 2021

TERMÍN KONCERTU

2. července
ve 20 hodin
KD Jistebník
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1. května

Kozí den / GU - zrušeno

22. května

11. ročník Jistebnický půlmaraton

29. května

17. ročník FPFL - zrušeno

5. června

Kácení májky

6. června

Dětská soutěž / SDH

12. června

Obecní slavnost

2. července

Peter Lipa / koncert
7. mezinárodní sochařské
a malířské sympozium

10. července

O pohár starostky obce

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů,
adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník, tel: +420 556 418 066, IČO: 00298018.
Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10242,
periodický tisk územního samosprávného celku.
Periodicita 6x ročně, náklad 700 ks.
neprodejné
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.

Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu hurnikova@jistebnik.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
červenec-srpen 2021 je 19. června 2021
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto J. Lipina, archív OÚ Jistebník

